
 

 

Tarefa Mínima 14 – 2ª Série – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01. (UEFS BA) Sobre as bacias fluviais brasileiras e 

sua utilização econômica, é correto afirmar que 
a) a construção da usina hidrelétrica de 

Sobradinho, não alterou a jusante do rio São 
Francisco, nem o abastecimento da água da 

região, mesmo nos meses de seca. 
b) a bacia do Tapajós, com rios espalhados 

pelos Estados de Mato Grosso, Pará e 
Amazonas, tem um potencial com 
capacidade para construir mais de 40 
hidrelétricas, o que a torna uma das bacias 

hidrográficas mais importantes do país. 
c) a usina hidrelétrica de Belo Monte está 

sendo construída na bacia do Tapajós e será 
a maior usina hidrelétrica inteiramente 
brasileira. 

d) a usina hidrelétrica de Balbina, no rio 
Uatumã, ao sul de Belém, foi construída 

inicialmente para atender à demanda 
energética do Projeto Grande Carajás. 

e) a natureza pode ser apontada como o 
principal motivo do baixo índice de 

desenvolvimento econômico e social da 
região do vale do rio Parnaíba. 

 

02. (UEFS BA) A rede hidrográfica brasileira 
apresenta, dentre outras características, 
a) predomínio de rios com baixo potencial 

hidráulico e drenagem endorreica. 
b) predomínio de foz em delta e, no sul do país, 

lagos de origem tectônica e de grande 

profundidade. 
c) rios com regime de alimentação pluvial, 

drenagem exorreica e, predominantemente, 
de planalto. 

d) ocorrência de rios intermitentes, além dos 
domínios do semiárido, e baixo potencial 

hidrelétrico no Sul e Sudeste do país. 

e) presença de rios autóctones em todos os 
ecossistemas e ocorrência de regime nival, 
sobretudo nas elevadas altitudes do Norte do 
país. 

 
03. (Unicastelo SP) No Brasil, uma extensa área de 

formações inundáveis correspondem às planícies 

sedimentares da depressão da bacia hidrográfica 
do rio Paraguai. São terrenos muito baixos que 
se estendem desde o Chaco paraguaio e se 
prolongam até as planícies pampianas da 
América do Sul...”. 

(Geografia do Brasil. Jurandyr L. S. Ross. 1995. Adaptado) 

 

O bioma brasileiro ao qual o trecho se refere é 

a) a Caatinga. 
b) o Agreste. 
c) a Amazônia. 
d) o Cerrado. 
e) o Pantanal. 

04. (FGV) A Bacia Hidrográfica do Paraná apresenta 

uma característica peculiar: importantes rios, 
como o Tietê, Paranapanema, Grande, Iguaçu e 
Uruguai, embora tenham suas nascentes 
próximas ao oceano, correm para o interior do 
continente, como mostra o mapa. 
 

 
Fonte: MORAES, P.R. Geografia Geral e do Brasil. 3. ed. São 

Paulo: Harbra, 2005. P.304. 

 
 
Assinale a alternativa que melhor explique esse 

fenômeno. 
a) A calha do rio Paraná é uma falha geológica 

que divide duas placas tectônicas, o que 
orienta a hidrografia para sua direção. 

b) O movimento de rotação da Terra, de oeste 
para leste, exerce influência na orientação 
hidrográfica de superfície, como no caso da 

Bacia do Paraná. 
c) O soerguimento epirogenético da parte 

oriental da crosta continental e a reativação 
de falhas geológicas que ergueu estruturas 

como a Serra do Mar e da Mantiqueira 
alteraram a hidrografia dessa bacia. 

d) A subducção da crosta oceânica do Atlântico 

e a decorrente orogênese na linha de costa 
reorientaram a hidrografia para o interior do 
continente. 

e) Esse fenômeno resulta de intervenções 
antrópicas, sobretudo represamentos para 
fins de geração de energia hidroelétrica, que 

alteram o curso dos rios. 
 
05. (UCS RS) Os recursos hídricos compõem um 

complexo sistema, que auxilia na manutenção da 
vida na Terra. 
Observando esse sistema, verifica-se que as 

porções mais altas do relevo funcionam como 

_______________ que ajudam a delimitar as 
_______________, também chamadas de bacias 
de captação, pois toda a água converge para seu 
interior, ou seja, no sentido _______________. 
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Assinale a alternativa que preenche, adequada e 

respectivamente, as lacunas acima. 
a) bacias hidrográficas, redes de drenagem, 

jusante. 
b) fontes, redes de drenagem, exorreico. 
c) divisores de água, bacias hidrográficas, 

montante. 
d) bacias hidrográficas, redes de drenagem, 

exorreico. 

e) divisores de água, bacias hidrográficas, 
jusante 

 
06. (FURG RS) Os limites de uma bacia hidrográfica 

são definidos 
a) pela mata ciliar. 
b) pelos divisores de águas. 

c) pelo tipo de solo. 
d) por seus rios e afluentes. 
e) pelos fundos de vales. 

 
07. (ESCS DF) Cerca de 40 países sofrem de falta 

crônica de água. A população desses países 
dispõe de menos água do que é necessário para 

se sobreviver com qualidade de vida. Segundo 
estimativas das Nações Unidas, até 2025, dois 
terços da população do planeta viverão em 
países com escassez crônica de água. 

Revista Superinteressante. Editora Abril, 2005 (com 

adaptações). 

 
A partir das informações do texto acima, assinale 
a opção correta com relação à falta crônica de 

água e a aspectos a ela associados. 

a) A água é um recurso natural não renovável; 
portanto, ao crescimento do consumo não 
corresponde a reposição dos aquíferos. 

b) A escassez de água é causada por diversos 
fatores, tais como o consumo excessivo 
desse recurso natural tanto nas cidades 

quanto nas áreas rurais e o desmatamento e 
a impermeabilização do solo, que diminuem 
a capacidade de infiltração da água no solo 
e, em consequência, desequilibram o ciclo da 
água. 

c) Em países desenvolvidos, o problema da 
escassez de água é mais grave, como se 

verifica, por exemplo, na Planície Central dos 

EUA e no Canadá, onde o clima semiárido 
agrava o problema hídrico. 

d) O derretimento das calotas polares tem 
elevado o nível dos mares e diminuído a 
evapotranspiração dos oceanos, o que faz 
diminuir o volume de chuvas. 

e) Em regiões como o Oriente Médio, a 
legislação de diversos países tem permitido o 
compartilhamento dos recursos hídricos, o 
que evita a eclosão de conflitos 

 

08. (Mackenzie SP) Belo Monte, uma usina de 

promessas 
 

O Instituto Socioambiental (ISA) lançou esta 
semana o Dossiê Belo Monte, que aponta para 
uma série de erros e equívocos no planejamento 
e construção da terceira maior hidrelétrica do 
mundo. 

por Dal Marcondes — publicado 29/06/2015 12h16 

http://www. 

cartacapital.com.br/sustentabilidade/belo-monte-uma-usina-

depromessas- 8007.html 

 
A construção da polêmica obra de infraestrutura 
energética está localizada 
a) Na bacia do Tocantins – Araguaia. 

Atravessando regiões bastante povoadas 

funciona como importante meio de 
transporte local. A obra está instalada na 
cabeceira do rio Araguaia. 

b) Na bacia do Parnaíba. Importante via de 
escoamento para o Oceano Atlântico. Tem 
sido utilizada para o permanente fluxo de 

circulação das exportações brasileiras de 
minério de ferro. A obra está instalada no rio 
Araguari. 

c) Na bacia Amazônica. Nela encontramos o 
maior potencial hidráulico do país. Cortando 
extensas áreas com pouca declividade, a 

população local faz dos rios o principal meio 
de transporte e fonte de sobrevivência. A 
obra foi instalada no rio Xingu. 

d) Na bacia do Norte. O mau aproveitamento 
da água é um problema histórico na região. 
Esse fato justificaria o baixo índice de 
desenvolvimento econômico e social local. A 

usina foi instalada no rio Xingó. 
e) Na bacia do São Francisco. Importante meio 

de ligação entre as regiões Nordeste e 
Sudeste do país. O São Francisco é o 
principal rio perene que corta o Sertão 
nordestino. Em seu curso, seguem as obras 
polêmicas de Transposição do rio e a 

instalação da usina de Belo Monte. 
 


